
Анотація 

Дисципліна Сучасні технології виробництва кормів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення 
Органічна хімія, Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії, 
Морфологія, фізіологія тварин  та радіобіологія 

Що буде вивчатися В процесі вивчення дисципліни здобувач набуде систему знань і 

навичок з питань сучасних технології виробництва кормів 
Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва у 

сучасному світі повинен володіти знаннями сучасних технологій 

виробництва кормів. Знання сучасних технологій виробництва 

кормів надає додаткові важелі впливу на покращення якості 

кормів, підвищення продуктивності тварин та зниження 

собівартості продукції тваринництва. 
Чому можна 

навчитися/результат 

(ПРН) 

1 Забезпечувати  дотримання параметрів та контролювати технологічні 

процеси з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

2. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів 

технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

3. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних 

чинників та виробничих ситуацій. 

4. Організовувати спільну діяльність робочого колективу. 

5. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

6. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього 

середовища. 

7. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

9. Обирати раціональні технології заготівлі, виробництва та зберігання 

кормів. 

10. Здійснювати нормовану годівлю тварин. 

11. Забезпечувати оптимальні умови утримання сільськогосподарських 

тварин і мікроклімат технологічних приміщень. 

16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 

17. Розробляти і ефективно управляти технологічними процесами 

переробки продукції тваринництва. 

18. Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних 

засобів, праці та її оплати. 

19. Забезпечувати  дотримання біологічної безпеки на підприємствах із 

виробництва та переробки продукції тваринництва. 

20. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

21. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області. 
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

та навичками 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та 

методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК. 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК. 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 



системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

ЗК. 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК. 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК. 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК. 6. Здатність працювати в команді та мати навички міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК. 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК. 8. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК. 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

спеціальні 

СК. 1. Здатність використовувати професійні знання в галузі 

виробництва і переробки продукції тваринництва для ефективного 

ведення бізнесу. 

СК. 3. Здатність використовувати знання з основних технологій заготівлі, 

виробництва та зберігання кормів для формування кормової бази 

підприємства. 

СК. 4. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево- вікових 

груп тварин та організації їх нормованої годівлі з урахуванням наявних 

фінансових та ресурсних обмежень. 

СК. 5. Здатність застосовувати доцільні системи та способи утримання 

сільськогосподарських тварин і контролювати та оптимізувати 

мікроклімат технологічних приміщень. 

СК. 6. Здатність застосовувати базові знання економіки, організації та 

менеджменту у виробництві та переробці продукції тваринництва. 

СК. 10. Здатність застосовувати знання морфології, фізіології та біохімії 

різних видів тварин для реалізації ефективних технологій виробництва і 

переробки їх продукції. 

СК. 11. Здатність застосовувати знання організації та управління 

технологічним процесом переробки продукції тваринництва для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 

СК. 12. Здатність аналізувати господарську діяльність підприємства, 

вести первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці 

та її оплати.  

СК. 13. Здатність використовувати спеціальні знання  для проведення 

санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів на фермах та інших 

об’єктах із виробництва і переробки продукції тваринництва. 
інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, схеми), 

інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / лабораторні / самостійна робота / 

індивідуальне завдання (курсові роботи, проекти) / практика 

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 


